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ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམིང་གི་འགོ་བདོ་མི་ཚང་མ་དམ་ཚིག་གཟངོ་ཁ་གཅིག་སིྒལ་བྱས་ནས་བསདྡ་ཡོད།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༤	 རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༨	 ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་ཕ་ོབྲང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་བརྒྱད་པའི་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ལ་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་འདགུ	 	 ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་
ཐགོ་མར་འག་ོབ་མིའ་ིགཞི་རྩའ་ིལནྷ་སྐསེ་དང་
འབྲལེ་བའ་ིབྱམས་བརྩའེ་ིསྐརོ་དང་།	 ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པའི་
སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་ཟད།	 མགནོ་པ་ོ
མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་བཞི་པ་
རྒྱ་གར་ནང་སལོ་རུྒྱན་ལེགས་བཤད་དཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ལྟ་གུབ་
རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲལེ་བའི་ལེགས་
བཤད་བསྐར་གསོ་གནང་ཐབས་མཛད་བཞིན་
པའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	 ད་ེཡང་
བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་ནས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 	 ད་ཆ་རྒྱ་ནག་འག་ོཁདི་མཁགེས་
འཛིན་པ་ཚོས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ནང་ཆོས་
རྩ་མེད་གཏངོ་ཐབས་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་

ཀང་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་རསེ་སུའང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཇི་ཙམ་དམ་བསྒགས་ཆེ་

བ་བྱས་པ་ད་ེཚོད་ཀིས་བདོ་མིའི་སྙངི་སབོས་
ཆེ་ར་ུའག་ོབཞིན་འདགུ	 	 བདོ་མི་ཚོར་ཕ་
མེས་ནས་བརུྒྱད་པའི་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ལེགས་
བཤད་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོཞིག་ཡོད་སབས་ད་ེ
ལ་བརནེ་ནས་སེམས་ནང་སྤབོས་པ་ཡོད།	 རྒྱ་
མི་རིགས་ཚོས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་རིག་
གཞུང་ལ་གཅེས་འཛིན་ཡོད་པ་ལྟར་བདོ་མི་
ཚོར་ཡང་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་རིག་གཞུང་
ལ་དགའ་ཞནེ་ཡོད།	 ད་ེན་ིཆོས་ཉདི་རེད།	
ད་ཆ་ལོ་ང་ོབདནུ་ཅུ་སོང་ནའང་གཞིས་ལུས་
བདོ་མིའི་སྙངི་སབོས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་ངང་
གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 མ་འངོས་པར་ཡང་
བདོ་མིའི་སྙངི་སབོས་ནམ་ཡང་མ་ཞུམ་པར་

མུ་མཐུད་གནས་རུྒྱ་ཡིན་པ་ངསོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་གདངེ་ཚོད་ཡོད།	 ལོ་ཤས་གངོ་པ་ེཅིང་

ནང་སྡདོ་མཁན་རྒྱ་རིགས་ངསོ་ཤེས་གཅིག་
ཡོད།	 ཁངོ་རྒྱ་ནག་གི་རྐང་དམག་སིྤ་ཁྱབ་ཡི་
ཤེན་ཡིའ་ིཕུྲ་གུ་དང་ང་ོཤེས་རེད་འདགུ	 	 ཡི་
ཤེན་ཡི་ངསོ་དང་ང་ོཤེས་རེད།	 	 རྒྱ་རིགས་
དསེ་ངསོ་ལ་བརདོ་གསལ་ད།ུ	 ཡི་ཤེན་ཡིའ་ི
བུ་ད་ེབརུྒྱད་ཁངོ་གིས་ཤེས་གསལ་ལ།	 	 པ་ེ
ཅིང་ད་ུརྒྱ་རིགས་དཔནོ་པ་ོསོགས་ནང་ཚགས་
འཛོམས་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་
ལོ་ང་ོབདནུ་ཅུའི་རིང་འཛིན་པའི་སིད་བུྱས་
དརེ་ནརོ་འཛོལ་བུྱང་ཡོད་པའི་སྐརོ་བཤད་པ་
ད་ེའད་བུྱང་འདགུ		དརེ་བརནེ་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་
འགོ་ཁིད་ཚོས་བདོ་ཐགོ་སིད་བུྱས་རུྒྱ་མཚན་
ལནྡ་པ་ཞིག་བཟུང་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་

ཡོང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་
བདོ་ཐགོ་སདི་བུྱས་ཇི་འད་ཞིག་བཟུང་དགསོ་
པའི་ཐོག་ཅི་བྱ་གཏལོ་མེད་ལྟ་བུ་གུར་ཡོད་
ཚོད་འདགུ	 གཞིས་བྱསེ་བདོ་མིའ་ིསྙངི་སབོས་
ནམ་ཡང་མ་ཞུམ་པར་གནས་རུྒྱ་རེད།	འདས་
པའ་ིལོ་ང་ོ	༦༠	རིང་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་ནས་ཀང་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད།		
གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོས་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་
ཞིག་འགོ་ཡོད་བཞིན་ད་ུསྙངི་སབོས་མ་ཞུམ་
པར་གནས་ཡོད་སབས།	 ང་ཚོ་འདརི་བདོ་མི་
བཙན་བྱལོ་བ་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པ་ད་ེདག་
རང་དབང་ལུང་པའ་ིནང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ག་ོསབྐས་ད་ེདག་ལོངས་སུ་སྤད་ནས་ངསེ་པར་
ད་ུགཞིས་ལུས་བདོ་མིའ་ིཚབ་བྱདེ་རུྒྱའ་ིའགན་
ཡོད།	ཅསེ་སོགས་དང་།	
གཞན་ཡང་དསུ་རབས་	 ༧	 དང་	 ༨	 པའ་ི
སབྐས་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་གཅིག་སིྒལ་བྱས་
ནས་བསདྡ་པ་རེད།	 ད་ེནས་གངླ་དར་རསེ་
བདོ་སིལ་བུར་ཐརོ་བ་རེད།	 	 སབས་བཟང་
བ་ཟརེ་དགསོ་སམ་སབས་ངན་པ་ཟརེ་དགསོ།	
གང་ལརྟ་ད་ཆ་ངསོ་ཀི་མིང་འགོ་ནས་བདོ་མི་
ས་ཡ་དུག་དམ་ཚིག་གཟངོ་ཁ་གཅིག་སིྒལ་
བྱས་ནས་བསདྡ་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་འདགུ	།

རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་
བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༣	 ནས་	 ༥	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བས་ིགནས་རྡ་ས་

གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་རྒྱ་
གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ནང་མའི་	
གོ་སིྒག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་མཐུན་འགུར་འགོ	 	 	 རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པ་དབུ་འབྱདེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོ
ཚོགས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ

ཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་བཞུགས་རྡ་ས་སརྒ་གངས་
སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	 རང་དབང་ཅན་
གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན།	བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅདོ་རྣམ་པ།	ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་
པ།	 ད་ེབཞིན་འཛམ་གླངི་རྒྱལ་ཁབ་འད་མིན་
ཁག་	༤༢	ཙམ་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་ཁྱནོ་མི་
གངས་	 ༡༨༠	 ལགྷ་ཙམ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་

ཐོག་མར་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་རྔ་
རོལ་དང་བཅས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་
གླུ་དབྱངས་སུ་གརེ།	ད་ེནས་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ནང་མའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་རིན་ཆེན་མཁའ་འག་ོཁིར་མེ་ལགས་
ཀིས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་གི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་ཟད།	
རྒྱ་གར་ནང་ལ་ས་གནས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	
ད་ེཡང་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	 	 ཕི་ལོ་	
༡༩༥༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཁིམས་འགལ་ཐགོ་ནས་བདོ་
ས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་གཡོ་བུྱས་སྣ་ཚོགས་བཤམས་
ནས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་འཛིན་
བཟུང་བཀག་ཉར་བྱེད་ཐབས་བྱས་ཡོད།	
འནོ་ཀང་རང་ཅག་རྣམས་ཀི་བསོད་ནམས་ཀི་
གོ་སྐལ་ལ་བརནེ་ནས་མགོན་པ་ོམཆོག་༸སྐུ་
གཟུགས་བད་ེཐང་ངང་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བྱལོ་

ལ་༸ཞབས་སོར་བཀོད་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།		
ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིབསོད་ནམས་རང་རེད།	ངས་རུྒྱ་
མཚན་གཉསི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
དང་པ་ོདརེ།	 	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་རྒྱ་
གར་ད་ུབཙན་བྱལོ་ལ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
ཐུབ་པ་ཙམ་གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་མ་ཡལ་
བར་གསོན་པརོ་གནས་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	
གཉསི་པར།	 	 མགནོ་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་
བརྩོན་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་ནས་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་སོལ་རུྒྱན་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསན་རིག་གནས་ད་ཆ་རྒྱ་གར་
ནང་ཙམ་མ་ཟད།	འཛམ་གླངི་ཡོངས་ལ་དར་
འཕལེ་ཐུབ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་རླབས་ཆེན་བུྱང་
ཡོད།	 ང་ཚོས་བདོ་ནང་རང་དབང་སརླ་གསོ་
ཡོང་བར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་དསུ་རག་
ཏུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།				ཅསེ་སོགས་གསུངས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་
ཤར་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ལ་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་

ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅརྰྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༧	 ནས་	 ༡༤	
བར་ཉནི་གངས་བརྒྱད་རིང་བདོ་ཀི་རྒྱལ་ཡོངས་
མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་སིྤ་ཁྱབ་རུྒྱན་ལས་
ཁང་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཀ་རྡརོ་སྒང་གསུམ་
དང་།	 ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་གཞིས་ཆགས་
བཅས་ཀི་ས་གནས་མི་མང་རྣམས་ལ་	 ༼	 མང་
གཙོ་དང་ཆིག་སིྒལ་	 ༽	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ི
ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱར་གདན་ཞུས་གནང་
བ་ལརྟ་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་
འཁེལ་ཡོད།ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་
མཆོག་ཕི་ཚེས་	 ༥	 ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ནས་
ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༦	
ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་བགྷ་ཌ་ོརར་	Bagdora	ཕབེས་
ཐནོ་གནང་རུྒྱ།		 ཕི་ཚེས་	༧	ནས་	༡༤	བར་
གངོ་གསལ་ས་གནས་ཁག་ལ་ལས་རིམ།	ཕི་ཚེས་	
༡༥	 ཉནི་བགྷ་ཌ་ོར་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕིར་ཕབེས་དང་།	
ཕི་ཚེས་	 ༡༦	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་རྡ་སར་ཕིར་ཕབེས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཨོ་
སི་ཀ་ོལི་ཡའ་ིགངོ་ཁྱརེ་ཁག་གཅིག་ལ་
གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་རྣམས་ཕི་ནང་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་
དང་།	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་སརྔ་ལགྷ་ཐབོ་ཐབས་
ཆེད་ཕོགས་ཕབེས་གནང་རུྒྱའི་ལས་རིམ་ཡོད་
པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀནོ་མཆོག་ཆོས་
སྒནོ་ལགས་དང་།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷ
རམས་པ་ཨ་ཀུག་ཚེ་བརན་ལགས།	 སིྤ་འཐུས་
མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་ལགས།	 སིྤ་
འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་བཅས་ལས་གུབ་
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༧	
ནས་	༡༧	བར་ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡའ་ིགངོ་ཁྱརེ་བྷ་ིརི་སི་
བྷནེ་ Brisbane	 དང་།	 མེལ་བྷནོ།	 Mel-
bourne	ཀནེ་བྷ་ེར།	Canberra			སི་ཌི་
ན།ི Sydney	 བཅས་ལ་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཕི་ཚེས་	༥	ཉནི་སོ་སོའ་ི
བཞུགས་གནས་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༧	 ཉནི་ལྡ་ིལི་ནས་ཨོ་
སི་ཀ་ོལི་ཡའ་ིགངོ་ཁྱརེ་བྷ་ིརི་སི་བྷནེ་ལ་ཕབེས་ཐནོ་
གནང་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	 ༨	 ནས་	 ༡༧	 བར་གངོ་
གསལ་གངོ་ཁྱརེ་ཁག་ལ་མཛད་རིམ།	 ཕི་ཚེས་	
༡༧	 ཉནི་ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡ་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕིར་ཕབེས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས།	།
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བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་གནས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་བརྒྱད་པའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༣	རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	༩	ཐགོ་
བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་
གསར་པའི་ནང་ཉིན་གངས་གསུམ་རིང་
འཚོགས་རུྒྱའི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པའི་
དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུྱང་
གནས་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།		
རྣམ་པ་ཚོས་ད་ེརིང་འདིར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་གི་ལྷན་ཚོགས་གལ་ཆེའི་ཐོག་ཕབེས་
ནས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་མཚོན་
པར་བྱས་ཡོད།	དརེ་བརནེ་ངས་གཞིས་བྱསེ་
བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	སབྐས་	༡༦	པའ་ིབདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་ནི་བདནེ་པའི་འཐབ་
རྩདོ་ཅིག་ཡིན་སབས།	 ཁྱདེ་རྣམ་པས་བདོ་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ད་ེབདནེ་པ་དང་
འཚེ་བ་མེད་པར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བ་ཞིག་
མཚོན།	 	 བདོ་མིའ་ིརང་དབང་ཤོར་ནས་

ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 སོང་ཡང་རྣམ་པ་ཚོའ་ིང་ཚོར་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དསེ་ང་ཚོའི་
སྙངི་སབོས་དང་ཆོད་སེམས་རུྒྱན་ད་ུགསོན་

གནས་ཐུབ་རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་འདགུ	
ཐགོ་མ་ང་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ད་ུའབྱརོ་མཚམས་
བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱལ་སིྤའི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོད་ེཙམ་མེད།	 འནོ་ཀང་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༨༠	 ལོ་མཇུག་ཙས་ནས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
ཐགོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཇེ་ཆེར་ཕིན་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ལོར་བཞུགས་
སརྒ་རྡ་རམ་ས་ལར་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་

སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཆེས་ཐགོ་མ་ད་ེ
ཚོགས་པ་རེད།	ད་ཆ་ང་ཚོར་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་
ད་ུབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་	༢༥༠	ལགྷ་

ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོ་མག་ོཙམ་ནས་བདོ་མིའ་ི
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་
སིྤའ་ིགནས་བབ་དང་བསནུ།	 བདོ་རང་
བཙན་མ་རྩོད་པར་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་
མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་

བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐབོ་ཐབས་མཛད་པའི་
མཛད་བཟང་རུྒྱན་སྐངོ་མཛད་འབྲས་སུ་བདོ་
རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་ཐངེས་མང་བུྱང་ཐུབ་པ་དང་།			
ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༨	ཉནི་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ད་ེབཙན་བྱལོ་བདོ་
མིའ་ིགསོ་ཚོགས་ནང་སིྤ་མོས་གཏན་འབབེས་
གནང་བ་མ་ཟད།	 སརླ་ཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	
ལོར་རྡ་སར་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་
ཆེན་ཐོག་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུྱས་ལ་
མང་མོས་རྒྱབ་སྐརོ་བུྱང་རསེ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	
ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སིྤ ་མོས་གཏན་ལ་
ཕབ་ཡོད་པ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ནས་ད་བར་
བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་ཐེངས་དགུ་བུྱང་རེས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་ད་བར་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་
མོལ་བསྐར་གསོ་མ་བུྱང་བ་དང་།	 	 བདོ་རྒྱ་
འབྲལེ་མོལ་ཐངེས་བརྒྱད་པའ་ིསབྐས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐ་ུཚབ་ཀིས་རྒྱ་ནག་སྐ་ུཚབ་ཚོར་བདོ་རིགས་
ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་
ཡོང་ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་ཕུལ་

ཡོད་ཀང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༠	 ནས་ད་བར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་ཡ་ལན་རྩ་བ་ནས་མ་
བྱས་སབས།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་ད་ུགནས་པའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་
སདི་གཞུང་བརུྒྱད་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་བསྐར་
གསོ་གང་ཐུབ་ཡོང་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་
གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་ཞུས།		
ལགྷ་པར་ཉ་ེཆར་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	
ནང་བཙན་བྱོལ་བདོ་མིའི་བཅའ་ཁིམས་
དནོ་ཚན་	 ༥༩	 པའ་ིའགོ་དམིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གསུམ་པའི་ཐགོ་འབུྱང་
འགུར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བ་ླ
མ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཐག་གཅདོ་ཞུ་
རུྒྱའི་བདག་དབང་ཡོངས་རགོས་དགའ་ལནྡ་
ཕ་ོབྲང་ཐབེས་རྩའི་དབང་ལནྡ་འགན་འཛིན་
ལ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་བྱ་ེབྲག་པ་དང་སདི་
གཞུང་།	 ད་ེབཞིན་ཚོགས་པ་གཞན་སུ་གང་
དང་།	 གང་ཟག་སྒརེ་སུ་ཞིག་ལའང་ཐ་ེབུྱས་
ཞུ་རུྒྱའི་བདག་དབང་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་
གསོ་ཆོད་བཞག་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས།	།	

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གུང་ཐང་ཞིབ་འཇུག་ཅསེ་པའ་ིལོ་རུྒྱས་དབེ་ཕྲངེ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༣༠	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་
ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་རྡ་ས་བདོ་ཀི་

དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ུཁི་ཆེན་
གུང་ཐང་རིན་པ་ོཆེའི་མཛད་རསེ་རསེ་དན་
༼གུང་ཐང་ཞིབ་འཇུག༽	 ཅསེ་པའ་ིལོ་རུྒྱས་
ད ེབ་ཕྲངེ་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲལེ་གསུང་
བཤད་གནང་སོང་།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་དང་།	
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཨ་ཀུག་ཚེ་བརན་ལགས།	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་
ཕིན་ལགས།	བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས།	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།	
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་
དངསོ་གུབ་བསོད་ནམས་ལགས།	 བདོ་ཀི་
དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་རིག་གཞུང་ཉམས་ཞིབ་སྡ་ེ

ཚན་གི་འགན་འཛིན་ན་ག་སངས་རྒྱས་བསན་
དར་ལགས།	བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་དུང་
ཆེ་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ལགས།	 ད་ེབཞིན་སྐ་ུ
མགནོ་དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁྱནོ་མི་

གངས་	༢༠	བརྒལ་བའ་ིདབུས་སུ་ཐགོ་མར་
སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་གིས་དཔ་ེདབེ་དབུ་
འབྱདེ་གནང་གུབ་མཚམས་དཔ་ེདབེ་ཕགོས་
སིྒག་པ་གུང་ཐང་འབུྲག་བྷ་ེལགས་ཀིས་ང་ོ
སྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་།
ད ེ་ནས་བ ོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་རིག་
གཞུང་ཉམས་ཞིབ་སྡ་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་
ན་ག་སངས་རྒྱས་བསན་དར་ལགས་ཀིས་
དཔ་ེདབེ་ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ་དམིགས་བསལ་
སྐུ་མགནོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཨ་ཀུག་ཚེ་
བརན་ལགས་ཀིས་འཚམས་འད་ིདང་འབྲལེ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།
གུང་ཐང་འཇམ་པའི ་དབྱངས་ཀི ་རྣམ་
ཐར་དང་འབྲལེ་བའི་ཞིབ་འཇུག་དཔ་ེདབེ་
གུང་ཐང་འབུྲག་བྷ ་ེལགས་ཀིས་ཕོགས་
སིྒག་གནང་བ་རེད།	 གུང་ཐང་འཇམ་པའ་ི
དབྱངས་ལ་མཚོན་ན་ཞིབ་འཇུག་བྱ་འསོ་པ་

ཞིག་དང་།	 ཞིབ་འཇུག་བྱ་རིན་ཡོད་པའ་ི
སྐསེ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	དམིགས་བསལ་
འབྲས་སྤུངས་བཀ་ཤིས་སྒ་ོམང་གྲྭ་ཚང་གི་
ཡིད་ཆེས་སུང་མ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་ཁངོ་གི་ལོ་རུྒྱས་རྣམ་ཐར་མཇལ་
བ་ཡིན་ན།	 སིྤར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་
རིན་པ་ོཆེ་སིྤ་དང་།	 ཡང་སྒསོ་སུ་འཇམ་
མགོན་བླ་མའི་བསན་པར་སྨད་ད་ུབུྱང་བའི་
མཛད་རསེ་ཡོད་པར་བརནེ་ད་ེརིང་ག་ོསབྐས་
འད་ིབརུྒྱད་གུང་ཐང་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔ་ེདབེ་
ཕགོས་སིྒག་གནང་མཁན་གུང་ཐང་འབུྲག་བྷ་ེ
ལགས་དང་།	 ད་ེབཞིན་དཔ་ེདབེ་འདའི་ིནང་
རིྩམ་ཡིག་འབྲ་ིམཁན་རྩམོ་པ་པ་ོཡོངས་ལ་རི་
བ་ོདག་ེལུགས་པ་དང་།	སྒ་ོམང་གྲྭ་ཚང་།	ང་
རང་སྒརེ་ངསོ་ནས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེརསེ་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་འདརི་
ཁི་ཆེན་གུང་ཐང་རིན་པ་ོཆེའི་མཛད་འཕྲནི་
རསེ་དན་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེཡང་རསེ་དན་ཞུ་
ཚུལ་ན་ིགུང་ཐང་ཞིབ་འཇུག་དཔ་ེདབེ་ཅིག་སྒ་ོ
འབྱདེ་བྱས་པའ་ིཐགོ་ནས་གནང་བཞིན་ཡོད།	
གུང་ཐང་ཞིབ་འཇུག་ཅེས་པའི་དཔ་ེདབེ་
ཕགོས་སིྒག་གནང་མཁན་གུང་ཐང་འབུྲག་
བྷ་ེལགས་ཀིས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསྐནོ་པ་མ་
ཟད།	 ཉམས་ཞིབ་དང་ཐུགས་སྣང་སོགས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདགུ་པར་ལེགས་གསོལ་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སྐསེ་བུ་དམ་པ་གུང་ཐང་འཇམ་པའ་ིདབྱངས་

ཀི་སྐ་ུཕྲངེ་རིམ་བྱནོ་སིྤ་དང་།	 ལགྷ་པར་སྐ་ུ
ཕྲངེ་དུག་པ་ར་ེབཙུན་འཇིགས་མེད་བསན་
པའི་དབང་ཕུག་མཆོག་གི་མཛད་པ་རྣམ་
ཐར་སོགས་སྐསེ་བུ་དམ་པ་ཚོའི་མཛད་རྣམ་
གཞན་ལས་ཉན་པ་དང་།	 སོ་སོས་མར་
བཤད་པ་ཙམ་གིས་ཚོགས་བསོད་ནམས་ཧ་
ཅང་བསགས་ཀི་ཡོད་པ་གསུང་གི་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ད་ེལརྟ་ཡིད་ཆེས་ཀང་བྱདེ་ཀི་ཡོད།	
ད་ེལས་ལྷག་པའི་ཞིབ་འཇུག་མང་པ་ོགནང་
བ་དང་།	 གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཧ་ཅང་དཀའ་
ལས་ཁག་པའོི་ཐགོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་
ས་ེརུྒྱ་གནོ་སྦྱར་བ་ད་ེདག་གིས་ཚོགས་བསོད་
ནམས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབསགས་ཡོད།	 ད་ེལ་རསེ་
སུ་ཡི་རངས་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ནས་བར་
ལམ་ནས་ལོ་རུྒྱས་དབེ་ཕྲངེ་གི་ང་ོབརོ་འདི་
དང་འད་ིལ་ྟབུའ་ིདཔ་ེདབེ་མང་དག་ཅིག་པར་
སུྐན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་གིས་བདོ་ཀི་ལོ་
རུྒྱས་རྣམས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་ཡིག་འཇགོ་
བྱདེ་རུྒྱའི་ཐགོ་ཧ་ལས་པའི་ཐུགས་ཕན་ཆེན་
པ་ོགསོས་ཡོད་པར་བརནེ་ལེགས་གསོལ་
བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	

སིྤར་གུང་ཐང་ཞིབ་འཇུག་ཅསེ་པའ་ིདཔ་ེདབེ་
འད་ིཉདི་གུང་ཐང་སྐ་ུཕྲངེ་དུག་པ་འཇམ་པའ་ི
དབྱངས་བསན་པའ་ིདབང་ཕུག་	 ༼	 ༡༩༢༦	
-༢༠༠༠	 ༽མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་གང་ཞིག་
གུང་ཐང་འབུྲག་བྷ་ེལགས་ཀིས་ཕགོས་སིྒག་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 	 དཔ་ེདབེ་
འདིའི་ནང་གུང་ཐང་རིན་པ་ོཆེའི་སྐུའི་ཆེ་
བའ་ིཡོན་ཏན་དང་།	 རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་
ནང་དཀའ་སྡགུ་ཇི་འཕྲད།	 བསན་པ་དང་
སེམས་ཅན་གི་འག་ོདནོ་ཇི་ལརྟ་སྐངོ་ལུགས།	
ཁྱད་པར་༧རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་ཉི་ཟླ་རྣམ་
གཉསི་ལ་མི་ཕདེ་པའ་ིདད་པ་དང་།	 གང་གི་
གསུང་རྣམས་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་གསུམ་
ནས་གཙུག་རྒྱན་ད་ུབཀུར་ལུགས།	 བདོ་ད་ུ
གཟིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་པའི་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་
ཚབ་རྣམས་ལ་རང་གི་དགོངས་པ་བཞེད་
ཕོགས་ཀི་ལམ་སནོ་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀོད་
འདགུ་པ་དང་།	 དཔ་ེདབེ་འད་ིཉདི་འབུྲག་བྷ་ེ
ལགས་ཀིས་འག་ོགནོ་ཞལ་བཞེས་གནང་ས་ེ
རྡ་ས་བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ནས་ལོ་རུྒྱས་
དབེ་ཕྲངེ་	༤༡	ང་ོབརོ་པར་སུྐན་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པའ་ིདབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༣	 རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཐགོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་

སྒརོ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ང་ཚོ་བདོ་
མི་ཚོ་རགས་རནེ་འབྲལེ་དང་།	 ལ་ྷབ་ླམའ་ི
མོ་ལུང་རིྩས་སོགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་
ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་ངས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་
བྱདེ་ལ་འདས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བཞག་
པའི ་གོས་ཆོད་ཁག་འཁྱེར་ཤོག་ཞུས་པ་
ཡིན།	 ད་ཐངེས་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་
པ་རེད།	 གངས་བརྒྱད་ན་ིབདོ་མི་ཚོས་རནེ་
འབྲལེ་བཟང་པ་ོཞིག་ལ་རིྩ་སལོ་ཡོད།	 ངས་
གཏམ་བཤད་འད་ིཡང་གངས་ཀ་བརྒྱད་ཐགོ་

མཇུག་སྡམོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངས་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	
ལོར་ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་པའོི་སྐབས་བཞག་
པའ་ིགསོ་ཆོད་ལ་ལ་ྟསབྐས།	 ལོ་དརེ་རྒྱལ་
སིྤའི་ནང་དནོ་རྐེན་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་
པ་ོད་ེའད་བུྱང་ཡོད།	 འདརི་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀ་
ནས་སྐ་ུཚབ་ཕབེས་ཡོད།	 ལོ་དརེ་སྐ་ུཞབས་

ནལེ་སོན་མན་ཌེ་ལ་མཆོག་བཙོན་ཁང་ནས་
གླདོ་བཀལོ་ཐབོ་ཡོད།	 རང་དབང་ཐབོ་རསེ་
ཡུལ་དརེ་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་གསར་
འཛུགས་གནང་འདགུ	 	 ཁངོ་ལོ་ང་ོ	 ༢༧	
རིང་ཨིན་ཇིའ་ིབཙོན་ཁང་ད་ུལུས་པར་བརནེ་
མཐར་ད་ེལ་ྟབུའི་འགུར་བ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་
བསམ་པ་སུ་གང་ལའང་བུྱང་མེད།	 ལོ་ང་ོ	
༢༧	དའེ་ིརིང་ལོ་བརྒྱད་བཙོན་གགོས་གཞན་
མེད་པར་གཅིག་པུར་བཀག་ཉར་བྱས་པ་
རེད།		ང་རང་ཡང་བཙོན་ཁང་ཡོད་སའ་ིས་
གནས་དརེ་ཕིན་པ་ཡིན།

འདིར་འཇར་མན་ནས་སྐུ་ཚབ་ཕབེས་ཡོད།		
ཉ་ེཆར་འཇར་མན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་རྡ་
སར་ཕབེས་སབྐས་ཁངོ་ཚོར་རེ་བ་ཞིག་དང་
སྙིང་སབོས་སྐེ་གཞིའི་སྐད་ཆ་ཚིག་གསུམ་
བརདོ་རོགས་གསུངས་བུྱང་།	 སབྐས་དརེ་
ངས་ཁངོ་རྣམ་པར།	ཁྱདེ་རྣམ་པ་འཇར་མན་

ཡུལ་ནས་ཕབེས་པ་རེད།	
ད་ེས་ྔའཇར་མན་ཤར་ནབུ་
གཉསི་དབར་གང་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་བཟསོ་པ་ད་ེཁྱདེ་ཚོས་
བཤིག་ནས་འཇར་མན་
ཤར་ནབུ་གཅིག་ཆགས་པ་
རེད།	 ང་ཚོས་ཁྱདེ་རྣམ་
པ་ལས་བླ་ོསབོས་བངླས་པ་
ཡིན།	 	 ད་ཆ་ཁྱདེ་རྣམ་
པ་རྡ་སར་ཕབེས་ནས་ང་
ཚོའ་ིསར་ནས་བླ་ོསྐདེ་ལེན་
ཐབས་གནང་བཞིན་ཡོད་
དམ།	ཞསེ་ངས་ཡ་མཚན་

དང་སྦྲགས་བཀའ་འད་ིཞུ་རུྒྱ་བུྱང་།
འདརི་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་སི་ལོ་ཝ་
ཀི་ཡ་ནས་སྐ་ུཚབ་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེས་ྔང་རང་
ཡུལ་དརེ་བསྐདོ་སྐབས་ཁོང་རྣམ་པས་ཀང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱ་རུྒྱ་ད་ཆ་སེམས་ཤུགས་
ཕྲན་བུ་ཉམས་རུྒད་འག་ོབཞིན་འདགུ		སྙངི་
སབོས་སྤལེ་རོགས་གསུང་བུྱང་།	 སབྐས་དརེ་
ངས་ཁངོ་རྣམ་པར།	 ཁྱདེ་ཚོའ་ིདམ་པ་སདི་
འཛིན་སྐ་ུགཤེགས་ཝ་སི་ལབ་ཧ་ཝལེ་	 Va-

clav Havel མཆོག་གི་དབུ་ཁདི་ལམ་སནོ་
འགོ་ཝལ་ཝཌེ་གསར་བར་ེ	 velvet revo-

ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁངོས་རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་ལས་བྱདེ་ཁག་གཅིག་ལ་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༤	ནས་	༧	བར་ཉནི་གངས་	༤	རིང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་
གོ་སིྒག་འགོ་ཀ་སྦུག་ས་གནས་སུ་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁངོས་རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་	

༡༤	 འགན་འཛིན་དང་ལས་བྱདེ་བཅས་ཁྱནོ་
མི་གངས་	 ༢༠	 ཙམ་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་གི་

འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་ཚགས་ཚུད་དང་
བྱམས་བརྩ་ེགངོ་སྤལེ་གཏངོ་ཕགོས་སྐརོ་ཟབ་
སྦྱངོ་ཞིག་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འབྱདེ་ཀི་མཛད་སྒརོ་
སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ ོ་ཀ་སྦུག་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་དང་།	 ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུང་
དུང་བཀསི་བད་ེསིྐད་ལགས།	ས་གནས་གསོ་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཞནོ༌།	 ས་གནས་རང་
བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ།	ས་གནས་
སླབོ་གྲྭའ་ིབདོ་རིགས་སླབོ་སིྤ།	 དགནོ་སྡ་ེཁག་
གི་སྐ་ུཚབ།	 ས་གནས་གཞནོ་ན་ུདང་བ ེདུ་
ཚོགས་གཙོ།	 ཆོལ་གསུམ་ཚོགས་གཙོ་དང་
ཡན་ལག་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སནྨ་པ་བཅས་ང་ོ
ཕབེས་གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཟུང་དུང་བཀསི་བད་ེསིྐད་ལགས་
ཀིས་ཟབ་སྦྱངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་སོགས་ངོ་
སྤདོ་གསུང་བཤད་དང༌།	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོཀ་སྦུག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་སྦྱོང་
བརྡར་དང་འབྲལེ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད།	 ད་བར་ཀ་སྦུག་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ལགྷ་
བསམ་ཟལོ་མེད་ཐགོ་དྭང་བླངས་ཞབས་ཞུ་
དང་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་
མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་བྱམས་པ་སྐལ་ལྡན་
མཆོག་དང་སནྨ་པ་བླ་ོབཟང་དནོ་གུབ་ལགས་
རྣམ་གཉསི་ལ་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་ཞུས།
ཉནི་གངས་བཞིའི་རིང་ཟབ་སྦྱངོ་སབྐས་ཁུལ་

གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༤	ཉནི་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའ་ིཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་
ཁང་ནས་ཁ་མཆུ་དབེ་འགདོ་ཨང་	༢༠	པའ་ི
བཅད་ཁ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ་ད་ེབཞིན་
འདདོ་བླ་ོཁེངས་པ་ཞིག་མ་བུྱང་བ་དང་།	
མི ་མང་ཁོད་དུའང་ཐག་གཅོད་ད ེ་དང་
བདནེ་མ་བུྱང་བའི་བསམ་ཚུལ་དང་བླ་ོཕམ་
ཡོང་བཞིན་འདགུ་ཀང་།	 སིྒག་འཛུགས་ས་

བརན་དང་སིྤ་ཚོགས་ནང་རྡགོ་རྩ་གཅིག་
བསིྒལ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་གནད་ཆེ་བས།	 གངོ་
གསལ་བཅད་ཁར་བརིྩ་འཇགོ་ཞུས་པ་དང་།	
སིྤ་ཚོགས་ནང་ཞི་བད་ེལྷིང་འཇགས་རུྒྱན་
གནས་ཡོང་སདླ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་འགན་
འཁུར་གཟབ་ནན་དགོས་པའི་འབདོ་བསྐུལ་
ཞུ་རུྒྱ་བཅས།	བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡	ལ།།

དའེི་རྒས་གསོ་ཁང་དང་འབྲལེ་བའི་མཁས་དབང་མི་སྣ་མགནོ་འབདོ་ཀི་བརདོ་གཞི་འད་མིན་
ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་རུྒྱ་དང༌།	 མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ནས་བདོ་སིྤ་པའ་ིདནོ་ད་ུསྐ་ུངལ་
སྐནོ་པར་ཆེ་མཐངོ་ཡོང་ཆེད་ལམ་སནོ་སླབོ་གསོ་ཡོང་བ་ཞུས།	 ལགྷ་དནོ་དངེ་དསུ་དང་མཐུན་
པའི་ལས་བྱདེ་རྣམས་ལ་བྱམས་བརྩ་ེམཚོན་པའི་ལས་དནོ་ཞུ་སྒ་ོཁག་ཚགས་ཚུད་གཏངོ་སདླ་
ཟབ་སྦྱངོ་ཐངེས་དང་པ་ོག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌།	མ་འངོས་པར་ད་ེདང་འད་བའ་ིཟབ་སྦྱངོ་མུ་
མཐུད་ག་ོསིྒག་ཞུ་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།	།

lution	 བུྱང་བ་མ་ཟད།	 	 	 བཅའ་ཁམིས་	
༧༧	 ཞསེ་པ་གཏན་འབབེས་གནང་ནས་མང་
གཙོའི་ལམ་ལུགས་ས་བརན་གཏན་འབབེས་
གནང་ཐུབ་པ་བུྱང་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ང་
ཚོ་བདོ་མི་ཚོའི་མིག་དཔ་ེལྟ་ས་ཁྱདེ་རྣམ་པ་
ཆགས་ཡོད།	 	 ཁྱདེ་རྣམ་པས་ང་ཚོའ་ིསར་
ནས་ལམ་སནོ་མ་ཞུ་རོགས།	ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་།	
སིྤར་ཕི་ལོ་	༡༩༩༠	ག་ོགངས་ཀི་དསུ་སབྐས་
ད་ེདསུ་སྐབས་བཟང་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་དང་།	
ལྷག་པར་བདོ་མི་ཚོར་མཚོན་ནའང་རྒྱལ་
སིྤའི་ཐགོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚད་མཐ་ོཤོས་
ཀི་དསུ་སབྐས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།		གང་ཡིན་
བརདོ་ན་དསུ་སྐབས་དའེི་རིང་འཛམ་གླིང་
ཁྱནོ་ད་ུམང་གཙོ་དང་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
ཐགོ་ཡོངས་ཁྱབ་གཡོ་འགུལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ཐབེས་ཡོད་སབས།	 རང་ཤུགས་ཀིས་
བདོ་དནོ་ཐོག་ལའང་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་
ཐབོ་ཡོད།	ད་ཆ་ང་ཚོར་ད་ིབ་ཞིག་ཡོད་པ་ན།ི	
ང་ཚོ་ད་ལ་ྟཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ག་ོགངས་ཀི་དསུ་
སབྐས་དང་མཚུངས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
འགོ་ལ་གནས་ཡོད་མེད་ཀི་ད་ིབ་འདི་རེད།	
ད་ེལྟར་མིན་ཚེ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ལས་
འགུལ་ད་ེདག་ཀང་ཟུར་ད་ུགཞག་རུྒྱ་རེད།	
འནོ་ཀང་ངས་དངེ་སབྐས་ཤོད་བཞིན་པ་ནི།	
ད་ཆ་ང་ཚོ་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༡༩༩༠	ག་ོགངས་ཀི་
དསུ་སབྐས་ནང་བསྐར་ད་ུའཛུལ་ཞུགས་བྱདེ་
ཀི་ཡོད་པ་བརདོ་ཀི་ཡོད།
ཉ་ེལམ་ངས་གནས་ཚུལ་ཞིག་མཐངོ་བ་དའེི་
ནང་ལེ་བྷ་ེནནོ་ཡུལ་གི་སིད་བླནོ་དགོངས་པ་
ཞུ་དགསོ་ཆགས་འདགུ	 གང་ཡིན་བརདོ་
ན་གཞི་རིམ་མི་མང་གིས་ཁོང་ལ་མི་འདདོ་
པའ་ིརྣམ་འགུར་ཤུགས་ཆེ་བསན་པ་ལ་བརནེ་
ནས་རེད་འདགུ	 	 ཕགོས་མཚུངས་ཨི་རཱག་
ནང་གཟགིས་དང་།	 ངས་འདརི་སུ་གང་གི་

ཕགོས་གཏགོས་བྱདེ་ཀི་མེད།	 ཨི་རཱག་སདི་
བླནོ་མཆོག་ཁ་སང་དགོངས་པ་ཞུས་འདགུ	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 གངས་ནང་ཅགེ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་པཱག་ནང་མི་མང་གི་ཞི་
རྒལོ་རྔམ་སནོ་བྱས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཊར་
ཀིའི་རྒྱལ་ས་ཨི་ཙན་བྷུལ་ད་ུམི་མང་གི་རྔམ་
སནོ་བྱས་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་གསར་བར་ེ
བུྱང་བ་རེད།	 ཕགོས་མཚུངས་ལྷ་ོཨ་རིའ་ི
ཝནེ་ན་ེཛུ་ལར་གཟགིས་དང་།	 ལགྷ་པར་
ང་ཚོའི་གགོས་པ་ོཧངོ་ཀོང་མི་མང་གི་རྔམ་
སནོ་ལས་འགུལ་འབུྱང་བཞིན་པ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༠	 ག་ོགངས་ཀི་དསུ་
སབྐས་བསྐར་ད་ུཤར་ཡོད།	 	 ད་ཆ་འཛམ་
གླིང་ས་ཕོགས་གང་སར་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་དང་རང་དབང་།	 མང་གཙོ་དགསོ་
པའི་མངནོ་འདདོ་ཕགོས་བཅུར་སྒགོ་བཞིན་
འདགུ	 	 ཧངོ་ཀངོ་མི་མང་ཚོས་མང་གཙོ་
དང་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀི་ལས་འགུལ་
ད་ེདག་འཕྲལ་སེལ་ཙམ་མིན་པར་ཡུན་རིང་
འཐབ་རྩདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིབརྡ་
ལན་གསལ་པ་ོབཏང་ཡོད།
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དང་ཐ་ེཝན་མི་མང་གི་
གགོས་པ་ོགགོས་མོ་ཚོར་མཚོན་ནའང་།		ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༡༡	ཉནི་ཐ་ེཝན་
ནང་སིད་འཛིན་གི་འསོ་བསྡུ་གནང་རུྒྱ་རེད།	
སྔནོ ་འགོའི ་འོས་ཤོག་འཕེན་སྐབས་སིད་
འཛིན་ལས་ཐོག་ཚའི་ཨེན་ཝིན་མཆོག་ལ་
འསོ་ཤོག་མང་པ་ོཐབོ་ཀང་།	 ལགྷ་པར་ཧངོ་
ཀོང་ནང་མི་མང་གི་རྔམ་སནོ་ལས་འགུལ་
བུྱང་རསེ་སིད་འཛིན་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ད་ེ
བས་ཤུགས་ཆེ་ར་ུཕིན་ཡོད།	 	 ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	།
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ད་རྒྱའ་ིཁ་བྱང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་སདོ་རུྒྱད་གྲྭ་ཚང་ད་ུབཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	
༢	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	
༩	 ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་
ནས་དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་ད་ུཆིབས་
སུྒར་བསྐངས་འདགུ	 	 ཁུལ་དརེ་༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁོད་སྐབས་འཇམ་མགོན་
རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་།	 བྱམས་མགནོ་ཏཱའ་ིསི་ཏུ་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག	 	 ཤར་བྱང་གི་ཆོས་ར་ེརྣམ་
གཉསི།	 	 རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་ལས་
ཟུར།	 	 བཀའ་ཟུར་ཀར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག			
སྐབས་རེ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སུྤལ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག						བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་
སླབོ་དཔནོ་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག		གདན་ས་དུག་གི་མཁན་པ་ོརྣམ་
པ།	 ད་ེབཞིན་དག་ེའདནུ་འདསུ་མང་དང་།		
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།	 	 སིྤ་འཐུས་
རུྒྱན་ལས།	 བསན་པའ་ིསིྦྱན་བདག་དང་།	
རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་ཟུར་ཁག་གཅིག		མི་
མང་བཅས་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།
ད ེ་རིང་འདིར་གསང་ཆེན་རུྒྱད་གྲྭ ་རྣམ་
གཉསི་བྱས་ནས་སདྨ་རུྒྱད་དང་སདོ་རུྒྱད།	 ད་ེ
རིང་བྱསེ་ཀི་གདན་སར་ང་ཚོ་རབུ་རབུ་བུྱང་
བ་རེད།	 ཁྱདེ་ཚོས་ཀང་ཤོག་གསུངས་པ་
རེད།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།	 	 ར་ེརིན་
པ་ོཆེས་སེ་ར་ཆོས་སྡངིས་ལ་རུྒྱད་འགལེ་ཆེན་
མོ་གསུངས་ནས་དའེི་རེས་སུ་བཤད་སུྒབ་
གཉསི་ཀི་ཐགོ་ནས་བསན་པ་འཛིན་མཁན་
སུ་ཡོད་བཀའ་འད་ིགནང་སབྐས།	 	 རྒྱལ་
ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་དང་མཁས་གུབ་
རིན་པ་ོཆེ་སོགས་འགན་ཟླ་བྲལ་བའི་སླབོ་མ་
ཚོ་ཡོད་ཀང་གང་ཡང་མ་གསུངས་པ་རེད།		
དགོས་པ་རུྒྱ་མཚན་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ཀི་རེད།		
ར་ེབཙུན་ཤེས་རབ་སེངསེ་ཡར་བཞངེས་ནས་
རུྒྱད་ཀི་བཤད་སུྒབ་གཉསི་ཐགོ་ནས་མཐསོ་
བསམ་སྒམོ་གསུམ་དང་འབྲལེ་བའི་བསན་པ་
འཛིན་མཁན་ད་ེངས་བྱ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཞལ་
བཞསེ་གནང་བ་རེད།		ར་ེརིན་པ་ོཆེ་ཐུགས་
ཧ་ཅང་དགསེ་ནས་རུྒྱད་འགལེ་ཆེན་མོ་ད་ེར་ེ
བཙུན་ཤེས་རབ་སེངའེི་ཕག་ལ་གནང་བ་ད་ེ
འད་རེད།	 	 ཕིས་སུ་རུྒྱད་ཆེན་ཀུན་དགའ་
དནོ་གུབ་ཐུན་མོང་སྣང་ངརོ་རྙགོ་ད་ཕྲན་བུ་
བུྱང་རསེ་ཟུར་ད་ུཕབེས་ནས་དཔལ་ལནྡ་སདོ་
རུྒྱད་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་པ་རེད།	
གཙང་ལ་བྱས་ན་ལྷུ ན་པ་ོརྩེར་སས་རུྒྱད་
ཚུགས་པ་རེད།	 དབུས་ཀི་རུྒྱད་གྲྭ་གཉསི་
བྱས།	 ད་ེདག་རའེ་ིབསན་པ་སིྤ་དང་ལགྷ་
པར་གསང་སགྔས་གི་བསན་པ་འཛིན་མཁན་
གཙོ་བ་ོཆགས་ཡོད།	 གསང་སགྔས་ནང་
ནས་གསང་བ་འདསུ་པ་གཙོ་བ་ོརེད་འདགུ		
གསང་བ་འདསུ་པ་ན་ིདཔལ་མགནོ་འཕགས་

པ་ཀླུ ་སུྒབ་ཀིས་བསྐདེ་རིམ་གི་རྣམ་གཞག་
སནོ་པ་མདརོ་བྱས་མཛད།	 རུྒྱད་ཀི་ཁུངས་
དང་འགལེ་ཡག་དའེང་མད་ོབས་ེགསུངས།	
ད་ེནས་རགོས་རིམ་སྐརོ་ལ་ཀླུ་སུྒབ་རང་གིས་
རིམ་ལ་ྔམཛད།		ཨརཱྱ་ད་ེབས་རིམ་ལའྔ་ིདནོ་
འགལེ་སྤདོ་བསྡསུ་མཛད།	ད་ེརསེ་ཟླ་གགས་
ཀིས་རུྒྱད་འགལེ་ཆེན་མོ་མཛད་ནས་གསང་
བ་འདསུ་པ་གཙོ་བ་ོརེད།	མིང་ལའང་གསང་
འདསུ་གྲྭ་ཚང་ཞེས་གསང་སྔགས་གསར་

མའི་བསན་པ་འཛིན་མཁན་གཙོ་བ་ོཆགས་
ཡོད།	 	 ད་ེའད་བའ་ིགསང་སགྔས་ཀི་བསན་
པ་འཛིན་པར་སགྔས་རིམ་ཆེན་མོའ་ིལིའུ་དང་
པའོ་ིམཇུག་དརེ།	།
དི་ མེད་རིགས་པས་རང་གཞན་གཞུང་
ལུགས་ཀི།	 །ལེགས་ཉསེ་བཤད་པའ་ིཁྱད་
པར་མ་ཕདེ་ཅིང༌།	 །ཐགེ་པ་ཆེ་ཆུང་སགྔས་
དང་ཕར་ཕིན་གི།	 །ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའ།ི	 །ཁྱད་པར་གཙོ་བ་ོཇི་
བཞིན་མ་ཕདེ་པར།།
བསན་པ་སིྤ་དང་ཐགེ་པ་ཆེན་པ་ོདང༌།	 །ཁྱད་
པར་རྡ་ོར་ེཐགེ་པ་སལྐ་ལནྡ་གི།།	 འཇུག་སྒ་ོ
མཆོག་ཅསེ་སྨྲ་བའང་དད་པ་ཙམ།	 །ད་ེཕིར་
ཀ་ེཀ་ེབླ་ོགསོ་འདནུ་ལནྡ་དག	 །རྣམ་དག་
རིགས་པས་བླ་ོགསོ་མིག་སྦྱངོས་ལ།	།ཕས་ཀི་
རྒལོ་བས་བསྐདོ་པར་མི་ནསུ་པའ།ི	 །བསན་
པའ་ིགནད་ལ་ངསེ་པ་བརན་པ་ོཚོལ།		ཞསེ་
སྔགས་རིམ་ཆེན་མོའི་ནང་གསུངས་ཡོད།	
སངས་རྒྱས་ཀི་མད་ོསགྔས་ཆོས་ཚུལ་ད་ེདག་
རིགས་པའི་ལམ་ནས་ངསེ་པ་དང་རུྒྱ་ཡོད་
རེད།	 	 དད་པ་རྐང་རྐང་ཡིན་ན།	 	 རྣམ་
དག་རིགས་པས་བླ་ོགོས་མིག་སྦྱོངས་ལ།	
།ཕས་ཀི་རྒོལ་བས་བསྐདོ་པར་མི་ནསུ་པའི།	
ཞེས་པ་འདི་དད་པ་རྐང་རྐང་ཡིན་ན་ཡོང་
ཐུབ་ཡག་མེད།	 	 གཙོ་བ་ོཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་
རེད།		ད་ེནས་ཕགོས་གངླ་ཆོས་གགས།	ད་ེ
དག་གིས་རིགས་པའི་ལམ་ནས་སིྤར་སངས་
རྒྱས་པའི་བསན་པ་འདི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
རེད།	ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་རག་པར་དཔལ་ནཱ་

ལེནའྜི་ཆོས་བརུྒྱད་འདི་ལུང་ཙམ་ལ་སྐབས་
སུ་མཆིས་ནས་བསདྡ་པ་མིན་པར་རིགས་པ་
རང་གི་ཐགོ་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་འག་ོརུྒྱ་
རེད།	 	 པཱ་ལིའ་ིགཞུང་ད་ེསངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ཀི་རྨང་གཞི་རེད།	 	 བསབླ་པ་གསུམ་
གི་ཉམས་ལེན་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད།	
དའེི་སྒང་ལ་ནཱ་ལེནྜའི་མཁས་པའི་དབང་
པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ལ་སོགས་པས་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ད་ེརིགས་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་

ཡོད།		ལགྷ་པར་ལ་ྟགུབ་སྐརོ་ད་ེདག་རིགས་
པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་ད་ེའད་
རེད།	 དངེ་སབྐས་སངས་རྒྱས་པའ་ིལ་ྟགུབ་
གསུངས་སབྐས་གཙོ་བ་ོརནེ་འབུྱང་གི་ད་ེཁོ་
ན་ཉདི་ཟརེ་བ་ད་ེཆགས་ཡོད།		དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའ་ིཐགོ་ནས་འགལེ་
བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་པ།	 	 གཙོ་ཆེར་མགནོ་
པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀིས།
རནེ་ཅིང་འབྲལེ་བར་འབུྱང་བ་གང༌།	 །ད་ེ
ན་ིསངོ་པ་ཉདི་ད་ུབཤད།	 །ད་ེན་ིབརནེ་ནས་
གདགས་པ་ས།ེ	 །ད་ེཉདི་དབུ་མའ་ིལམ་ཡིན་
ན།ོ	 །གང་ཕིར་རནེ་འབུྱང་མ་ཡིན་པའ།ི	
།ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ།	 །ད་ེཕིར་
སངོ་པ་མ་ཡིན་པའ།ི	 །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ན།ོ	 །ཞསེ་གསུངས།	 བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ཀིས་ཤེར་ཕིན་གི་གཞུང་ནས་སངོ་པ་
ཉདི་སྐརོ་ལ་གསུངས་པ་ད་ེདག་གི་དནོ་དག་
ཚུར་བཀལ་སྐབས་ལྟསོ་ནས་གུབ་པ་རེད།	
མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀི་སས་ཀི་ཐུ་བ་ོསླབོ་དཔནོ་
སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་འགལེ་བའི་ནང་།	
ང་ོབ་ོཉདི་ཀིས་གུབ་ན།	 བརནེ་ནས་བཏགས་
པས་ཅི་བྱ།	 ཞསེ་ཚིག་ཧ་ཅང་ནསུ་པ་ཆེན་
པ་ོགསུངས་ཡོད།	 གང་ལརྟ་ཕི་དང་ནང་གི་
ཆོས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་བཏགས་དནོ་
བཙལ་ན་རྙདེ་རུྒྱ་མེད་པ།	 བཏགས་དནོ་
བཙལ་ན་རྙདེ་རུྒྱ་མེད་སབས་ཐ་སྙད་དབང་
གིས་བརནེ་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་རེད།	 ཟརེ་
བ་ཞིག་བཤད་སྐབས་སངོ་དང་རནེ་འབུྱང་
གཞི་གཅིག་སངྒ་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད།	 གཙོ་

བ་ོསངོ་པ་ཡིན་པའི་རུྒྱ་མཚན་ད་ེརནེ་འབུྱང་
རེད་ཅསེ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 སངོ་པ་ཡིན་པའ་ི
རུྒྱ་མཚན་བཙལ་ན་རྙ ེད་རུྒྱ་མེད་པའི་རུྒྱ་
མཚན་ད་ེཁ་ོན་ཙམ་མ་རེད།		
གུང་ཐང་རིན་པ ོ་ཆེས་གསུངས་པ་ལྟར་
སགྔས་ཀི་ཆོ་ག་བཏནོ་པ་ཙམ་གིས་ཕན་རུྒྱ་མ་
རེད།		བསན་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ད་ུསླབོ་དགསོ་
པ་གསུངས་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་གཞུང་ཆེན་
ལ་ྟརུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	ངསོ་

རང་རྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་ནས་གམ་བཅར་ཕན་
བད་ེལེགས་བཤད་གླངི་།	 ཕགོས་མཚུངས་
རུྒྱད་གྲྭ་སྨད་སདོ་བསྐེད་རིམ་པ་ཚོས་ད་ེསྔ་
མཚན་ཉདི་གཞུང་ལ་ྟཡི་མེད།	ངསོ་ཀིས་དཔ་ེ
ཆ་ལ་ྟདགསོ་པ་འབདོ་སྐལུ་བྱས།	 ཁྱདེ་ཚོས་
ཀང་ངསོ་ཀིས་འབདོ་སྐུལ་བྱས་པ་ལརྟ་དང་
ལེན་བྱས་ནས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་མཚན་
ཉདི་ལ་ྟརུྒྱ་གནང་བ་རེད།		 རུྒྱད་གྲྭ་སདྨ་སདོ་
གཉསི་ཀས་ད་ཆ་མཚན་ཉདི་ལ་ྟབཞིན་པ་འད་ི
ཡར་རྒྱས་རེད།	 གསང་བ་འདསུ་པའ་ིརུྒྱད་
གཞུང་བཏནོ་ནས་ཟབ་གནད་ཤོད་དགོས་
བུྱང་ན།	མཐར་གཏུགས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དང་སངོ་ཉདི་ལྟ་བའི་སྒང་ལ་འབྲལེ་དགོས།	
མད་ོཕགོས་ནས་གསུངས་པའི་དབུ་ཕར་གི་
གཞུང་ད་ེདག་ལ་ྟདགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 ཁྱདེ་ཚོས་ད་བར་ཧུར་ཐག་བྱས་
པ་རེད།	 ད་དངུ་ཡིན་ནའང་ཧུར་ཐག་བྱདེ་
དགསོ་པ་རེད།			
སབྐས་སུ་བབ་པ་རུྒྱད་པ་གྲྭ་ཚང་རེད།	 ད་ལ་ྟ
སྨད་རུྒྱད་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཆགས་ཡོད།	
ཉ་ེཆར་ང་ཚོ་སདྐ་ཆ་བུྱང་།	 	 ད་ལོ་སྔནོ་
ལ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་དགའ་ལྡན་ལ་འག་ོརུྒྱ་
རེད།	 སབྐས་དརེ་རུྒྱད་སདྨ་ལའང་ངསེ་པར་
ད་ུཡོང་གི་ཡིན་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་བུྱང་།		གང་ལརྟ་
ར་ེརིན་པ་ོཆེས་ར་ེབཙུན་ཤེས་རབ་སེངརེ་
བསན་པ་གཏད།	 ར་ེབཙུན་ཤེས་རབ་སེངའེ་ི
རསེ་འཇུག་ཁྱདེ་རང་ཚོས་སགྔས་རིམ་ཆེན་
མོའི་ནང་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་ནས་རུྒྱད་
གཞུང་འདནོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་ཧ་ལས་

རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།	 གང་ལརྟ་བསན་པ་སིྤའ་ི
འག་ོསངས་ད་ེཆ་ཚང་ཡག་པ་ོཤེས་པ་བྱས།	
དའེ་ིསངྒ་ལ་སགྔས་ཀི་ཟབ་ཁྱད་ད་ེདག་བསྣན།	
དའེི་ནང་ཚན་ནས་གསང་བ་འདསུ་པའི་ཟབ་
གནད་མཐའ་དུག་ཚུལ་བཞིའི་སྒ་ོནས་བཤད་
པ་ད་ེདག་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་ཤེས་པ་བུྱང་བ་
ཡིན་ན།		ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།
ཕགོས་མཚུངས་འདརི་ས་ྔམོ་རུྒྱད་པའི་གྲྭ་པ་
བྱས།	 	 བར་སབྐས་བསབླ་རུྒྱན་ཕུང་བ་ཁྱདེ་
རང་ཚོས་ཚོགས་པ་གཅིག་བཙུགས་ནས་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས་འདགུ	 ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོརེད།	 ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཕན་
བཞིན་ཡོད།	 ད་ེས་ྔགྲྭ་ཚང་ཁག་ནང་ཞུགས།	
སོ་སོས་སླབོ་སྦྱངོ་ཏགོ་ཙམ་བྱས་པ་དསེ་རང་
ཉདི་བསབླ་པ་མག་ོམ་ཐནོ་པ་རེད།	འནོ་ཀང་
ལུང་རགོས་ཀི་བདག་ཉདི་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པ་འད་ིང་ོསྤདོ་བྱ་རུྒྱ།	 ད་ེདང་ཆབས་
ཅིག་མིག་དཔ་ེབསན་ནས་མི་ཡ་རབས་རྣམ་
དཔྱདོ་ལནྡ་པ་ཞིག་བྱས་ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་
ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་ཐུབ་པ་བུྱང་ན་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོཡོང་གི་རེད།	
ངོས་རང་ལ་མཚོན་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པ་དགེ་འདནུ་གུབ་པའི་སྐསེ་ཕྲངེ་གི་གལ་ད་ུ
སླབེས་ཡོད།	 ངསོ་ཀི་ནམ་རུྒྱན་ངསོ་རང་ར་ེ
རིན་པ་ོཆེ་ལ་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པའི་ཞེན་ཁོག་
ཡོད་ཅསེ་བཤད་ཀི་ཡོད།	 	 བདོ་ལ་ཡིན་ན་
ང་ཚོའི་དགེ་བཤེས་མང་ཆེ་བ་མད་ོསདོ་སདྨ་
གཉསི་ནས་རེད་འདགུ	 ཕིས་སུ་གཤངས་
དགའ་ལནྡ་ཆོས་འཁརོ་ནས་སེར་བྱསེ་ཁངོས་
ལ་སླབོ་གཉརེ་བ་དགེ་བཤེས་རྩེ་ག་ད་ེའད་
ཐནོ་པ་རེད།	 	 སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་
ནང་མཁས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་མད་ོསདོ་སདྨ་ནས་
རེད།	 ཕ་ཡུལ་ཐག་རིང་པ་ོནས་ཡོང་བ་རེད།	
ཉ་ེའཁརོ་ལ་ནང་ཁིྱམ་མེད་པ་རེད།		དབུས་
གཙང་གི་དཔ་ེཆ་བ་ཚོའི་ནང་ཁིྱམ་འཁསི་ལ་
ཡོད།	 ཕལ་ཆེར་དསེ་རྐནེ་བྱས་ནས་འཐུས་
ཤོར་འག་ོབ་མིན་ནམ།	 	 གཤངས་དགའ་
ལནྡ་ཆོས་འཁརོ་དང་།	 ལ་ྷངམ་ཕུན་གསུམ་
གི་ཁོངས་ནས་ཡོང་བའི་གཙང་པའི་དགེ་
བཤེས།	 འདརི་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེར་མཚོན་ན་
གཤངས་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་ནས་རེད།		
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་འབྲལེ་ཉནི་གཉསི་པར་བདནེ་བཞི་མི་རག་
སོགས་བཅུ་དུག་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཀ་ོརི་ཡའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་
བ་ཁག་གཅིག་གིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས།ེ	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	
ཚེས་	༤	ནས་	༦	བར་ཉནི་གངས་གསུམ་
རིང་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྡ་ས་
ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཀ་ོརི་
ཡ་གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ིཕི་ནང་གི་དད་ལནྡ་མི་
མང་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོདང་ལམ་
གཙོ་རྣམ་གསུམ་གི་ཆོས་འབྲལེ་ཉནི་གཉསི་
པ་དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་གོང་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།
ད་ེརིང་ཀོ་རི་ཡའི་ཆོས་གགོས་ཚོ་ལ་ཆོས་
འབྲལེ་ཉནི་གཉསི་པ་ད་ེཞུ་རུྒྱ་རེད།	 ཤི་ལངྐ་
དང་།	འབར་མ།	ཐའ་ིལེནྜ།ི	ཁམེ་བྷ་ོཌི་ཡ།	
རྒྱ་ནག	ཉ་ིཧངོ་།	ཀ་ོརི་ཡ།	སོག་པ།ོ	བདོ།		
ཨུ་རུ་སུའི་ཁོངས་ནས་ཨུ་རུ་སུ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཡོད་པའ་ིཤར་ཕགོས་ལུང་
པ་ད་ེདག་ཧ་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནང་
པའ་ིཆོས་བྱདེ་མཁན་རེད།	 ང་ཚོས་ནང་པ་
གསར་ད་ུབྱས་པའ་ིསདྐ་ཆ་མ་རེད།	 ཕ་མེས་
ནས་ནང་པ་ཆགས་ཡོད།	 གལ་ཆེ་ཤེས་ན་ི
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ན་ིརུྒྱ་མཚན་ལ་བརནེ་
ནས་སེམས་ལ་བསུྒར་བ་གཏངོ་རུྒྱ་རེད།
དརེ་བརནེ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཉམས་ལེན་
བྱདེ་མཁན་ཞིག་གིས་སླབོ་སྦྱངོ་བྱདེ་དགོས་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 ཤར་
ཕགོས་ལུང་པ་ད་ེདག་ཕ་མེས་ནས་ནང་པ་

ཡིན་ནའང་ནང་ཆོས་ད་ེགཙོ་ཆེར་སྨནོ་ལམ་
རྒྱག་རུྒྱ་གཙོ་བ་ོབྱས་པ་མ་གཏགོས་ནང་པའི་
གཞུང་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་བྱདེ་རུྒྱའི་ཐགོ་ད་ེཙམ་ད་ོ
སྣང་མེད་པ་ལ་ྟབུ་ཞིག་འདགུ

ངོས་ཀིས་དསུ་རུྒྱན་ད་ུད་ཆ་ང་ཚོས་དསུ་
རབས་ཉརེ་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཞིག་བྱེད་
དགསོ།	ཞསེ་ཤོད་ཀི་ཡོད།	དསུ་རབས་ཉརེ་
གཅིག་པའི་ནང་པ་ཟརེ་ན་ནང་ཆོས་ལ་དད་
པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སླབོ་སྦྱངོ་བྱས་ནས་ཤེས་
ནས་དད་པ་ཐབོ་པ་ཞིག་བྱ་རུྒྱ་རེད།	 དཔརེ་
ན་མི་ཞིག་གིས།	 ཁྱདེ་རང་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ལ་དད་པ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་སབས།	 སངས་
རྒྱས་པའ་ིཆོས་འད་ིག་འད་རེད།	 ཅསེ་དསི་
པ་ཡིན་ན།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ནས་
གསུངས་པའ་ིགཞིའ་ིརྣམ་གཞག་དང་།	ལམ་
གི་རྣམ་གཞག	 	 འབྲས་བུའ་ིརྣམ་གཞག་
ད་ེདག་རྒྱས་བཤད་ཐོག་ནས་གཞི་བདནེ་
པ་གཉསི་དང་།	 ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉསི།	
འབྲས་བུ་སྐུ ་གཉིས་བཅས་ད་ེལྟར་འགལེ་

བཤད་རྒྱག་རུྒྱ་ཡོད་པ་བྱ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་འཁོར་དང་པ་ོ
གསུང་པའི་སྐབས་བདནེ་བཞི་ཆོས་འཁོར་

གསུངས་ནས་མི་རག	 སྡགུ་བསལྔ།	 སངོ་
བ།	བདག་མེད་བཅས་བཞི་དང་།	རུྒྱ།	ཀུན་
འབུྱང་།	 རབ་སྐ།ེ	 རྐནེ་བཞི་ལ་སོགས་
བདནེ་བཞི་མི་རག་སོགས་བཅུ་དུག་ད་ེལྟར་
གསུངས་པ་རེད།	 ད་ེགསུང་དགསོ་དནོ་ན་ི
དཔརེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཚོན་ན།		
ང་ཚོའི་སྐབས་སནོ་པ་པ་ོཞེས་མ་གཏགོས་
སྐབས་དངོས་རེད་ཅེས་ཟེར་གི་མ་རེད།	
སྐབས་དངོས་ནི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་རེད།	
དག་ེའདནུ་དཀནོ་མཆོག་ན་ིསྐབས་སུྒབ་པའི་
ཟླ་གགོས་རེད།	 སྐབས་དངསོ་ཆོས་དཀནོ་
མཆོག་དའེང་ལུང་གི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་
གི་སདྐ་ཆ་མ་རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
འགོག་བདནེ་དང་ལམ་བདནེ་ཞེས་བདནེ་
བཞི་གསུང་པའི་སྐབས་བདནེ་པ་གསུམ་པ་

དང་བཞི་པ་ཞེས་འགོག་པའི་བདནེ་པ་ཟརེ་
རུྒྱ་ཞིག་གསུངས་འདགུ	 འད་ིསྐབས་དངསོ་
ཆགས་ཡོད།
སྐབས་དངསོ་འགོག་པའི་བདནེ་པ་ཟརེ་རུྒྱ་
འད་ིང་ོཤེས་པ་ཞིག་མ་བུྱང་ན།	 ཆོས་ལ་
སྐབས་སུ་མཆིའ་ོཟརེ་དསུ་ཕལ་ཆེར་ཚིག་
སྐམ་པ་ོཙམ་རེད་མ་གཏགོས་ཧ་ཅང་མེད་
པའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་འདགུ	 དརེ་བརནེ་འགགོ་
བདནེ་ང་ོཤེས་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
བདག་མེད་པ་ཞསེ་གསུང་པ་འད་ིདང་།	 མི་
རག་སྡགུ་བསལྔ་སངོ་བདག་མེད་ཅསེ་གསུང་
པ་འད་ིརྩད་གཅདོ་བྱ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདགུ	 དའེ་ིཐགོ་ནས་འགགོ་པ།	 ཞི་བ།	
ག་ནམོ།	 ངསེ་འབུྱང་ད་ེདག་གཞི་ནས་ག་ོབ་
སླབེ་རུྒྱ་ཞིག་དང་།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་པ་
ད་ེདག་བདནེ་བཞི་མི་རག་སོགས་བཅུ་དུག་
ད་ེདག་གི་ཐོག་ནས་འགོག་ལམ་གཉིས་པ་ོ
འད་ིཡག་པ་ོང་ོཤེས་པ་ཞིག་དང་།	ལམ་སང་
བརུྒྱད་ལ་རགོས་པ་སྐ་ེརུྒྱ་ཁག་པ་ོརེད།	 འནོ་
ཀང་གོ་བ་ཡག་པ་ོཞིག་ཆགས་པ་ཞིག་དང་
གོ་བ་ཆགས་པ་ལ་བརནེ་ནས་ཉནི་རེ་བཞིན་
དཔྱད་འཇགོ་ཟུང་འབྲལེ་གི་ཐགོ་ནས་སྒམོ་
བརྒྱབ་ནས་འགགོ་བདནེ་དང་།	 ད་ེསུྒབ་བྱདེ་
ཀི་ལམ་བདནེ་བདག་མེད་པ་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེཚོའི་
གས་གཞི་ནས་སེམས་ནང་ཚོར་བ་སླབེ་ཐུབ་
པ་ཞིག་དགསོ།
བདག་མེད་པའ་ིདནོ་ལ་རྒྱལ་བའ་ིདགངོས་པ་
བཀལ་ཡོང་དསུ་བྱ་ེབྲག་སྨྲ་བ་དང་མད་ོསྡ་ེཔ།	
སེམས་ཙམ་པ།	 དབུ་མ་པ་བཅས་དཔལ་ནཱ་

ལེནྡྲའི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་ལྟ་གུབ་མི་འད་
བའ་ིའགལེ་བཤད་ཡོད།	 ད་ེབཞི་པ་ོགཙོ་བ་ོ
རེད།	 	 ད་ེལ་ནང་གསེས་སྡ་ེཚན་མང་པ་ོ
འདགུ	བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་རསེ་འབྲང་གང་
ཟག་བྱ་ེབྲག་པ་སོ་སོས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་
དགངོས་པར་དཔྱད་པ་བྱདེ་སབྐས།	དགངོས་
པ་ལེན་སངས་མི་འད་བ་ཡོད།	 ད་ེདག་ཚང་
མ་གུང་བསིྒགས་ནས་དཔྱད་པ་བྱས་ཡོང་
སབྐས་བྱ་ེབྲག་སྨྲ་བའ་ིའདདོ་པར་མད་ོསྡ་ེཔས་
སྐནོ་མཐངོ་ཐུབ་པ།	 མད་ོསྡ་ེཔའ་ིའདདོ་པར་
སེམས་ཙམ་པས་སྐནོ་མཐངོ་བ།	 སེམས་
ཙམ་པའ་ིའདདོ་པར་དབུ་མ་པས་སྐནོ་མཐངོ་
བ་བཅས་གོང་མའི་གོང་མས་འད་ིལརྟ་ཞིབ་
ཚགས་པ་ོབྱས་ནས་དཔྱད་ཡོང་དསུ་གུབ་
མཐའ་འགོ་མ་འགོ་མའི་བདག་མེད་པ་དང་།	
སངོ་པ་ཉདི་ཟརེ་རུྒྱའི་ག་ོབ་རགས་པ་ད་ེདག་
ལ་གུབ་མཐའ་གངོ་མ་གངོ་མས་ཞིབ་ཚགས་
པརོ་དཔྱད་ནས་སངོ་བདག་མེད་ཀི་གོ་བ་
གཏངི་ཟབ་ཏུ་ཕིན་པ་ད་ེལརྟ་རེད།	 	 དརེ་
བརནེ་འད་ིཚོའ་ིགས་སླབོ་སྦྱངོ་བྱས་ནས་ཤེས་
དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	ད་ེ
རིང་སྔནོ་ལ་ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོའདནོ་རུྒྱ་དང་།	
ད་ེརསེ་ལམ་གཙོ་ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་སྔནོ་
འགའོི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་གུབ་མཚམས་བཀའ་
ཆོས་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དཔལ་ལནྡ་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་དང་རུྒྱད་ཟུར་མཐུན་འབྲལེ་ཚོགས་པ་
ཐུན་མོང་ནས་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	 །དཔལ་ལནྡ་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གི་ག་ོ
སིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོབཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ར་ཆེ་གཉསི་
པའི་དཔལ་ལྡན་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གི་གཙུག་
ལག་ཁང་དུ་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐ་ུཚེ་ཞབས་པད་བསལྐ་
བརྒྱར་བརན་པའི་ཆེད་བརན་བཞུགས་དང་
ཉནི་གསུམ་རིང་གི་རུྒྱད་ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་ར་ེ
བཙུན་ཀུན་དགའ་དནོ་གུབ་དཔལ་ལནྡ་བཟང་
པ་ོམཆོག་སྐུའི་མཚན་དཔ་ེབཞད་ད་ེལོ་ངོ་
དུག་བརྒྱ་འཁརོ་བའི་རུྒྱད་ཆེན་རསེ་དན་གི་
གསང་སགྔས་མཁས་པའ་ིབག་ོགླངེ་ཆེན་མོའ་ི
དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་སོང་།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་ད་ོམཛད་སྒའོི་
ཚོགས་མགོན་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཞྭ་སེར་བསན་པའ་ིགཙུག་
རྒྱན་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའི ་རྒྱལ་ཚབ་
དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་	 ༡༠༤	 བླ་ོབཟང་བསན་
འཛིན་མཆོག་དང་།	 ཤར་པ་ཆོས་ར་ེབླ་ོ

བཟང་རྡ་ོར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 བྱང་རྩ་ེཆོས་
ར་ེསྒ་ོསོག་རིན་པ་ོཆེ་ངག་དབང་གསུང་རབ་
བསན་འཛིན་མཆོག			བྱམས་མགནོ་ཀྭན་
ཏངི་ཏཱའ་ིསི་ཏུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 	 བཀའ་
ཟུར་ཀར་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 	 	 སྐབས་ར་ེ
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག			བཀའ་བླནོ་ཁ་ིཟུར་མཁས་དབང་
སླབོ ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག		
གདན་ས་དུག་གི་མཁན་པ་ོརྣམ་པ།	བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་དབུས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་
གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།	 རང་དབང་ཅན་གི་
སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་གཙོ་
ཚོགས་མི་རྣམ་པ།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་
པ།	དུང་ཆེ་རྣམ་པ།	སིྦྱན་བདག་རྣམ་པ།	ད་ེ
བཞིན་སེར་སྐ་མང་ཚོགས་སངོ་ཕྲག་བརྒལ་
བ་ཕབེས་འདགུ	
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་མར་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རུྒྱད་
ཆེན་རེས་དན་གི་ཆེད་ད་ུགསར་བཞེངས་

གནང་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རནེ་རྣམས་ལ་
རབ་གནས་མཛད།	 དཔལ་ལནྡ་རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་
ཚང་དང་།	 རུྒྱད་ཟུར་མཐུན་འབྲལེ་ཚོགས་
པ་ཐུན་མོང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་
བསར་འབུལ་ཞུས།	 སགྔས་རིམ་ཆེན་མོ་དཔ་ེ
བསྡརུ་མ་དང་།	 རུྒྱད་ཀི་ཊཱོཀྐ་སྒནོ་མ་རབ་ཏུ་
གསལ་བར་བྱདེ་པ་རྩ་འགལེ་སྦྱར་མ།	 རུྒྱད་
ཊཱིཀ་རིམ་གཉིས་གཏརེ་མཛོད་རྩ་འགལེ་
སྦྱར་མ།		ར་ེབཙུན་ཀུན་དགའ་དནོ་གུབ་ཀི་
མཛད་རྣམ་བརྙན་དབེ་ང་ོམཚར་ནརོ་བུའ་ིད་ོ
ཤལ་བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུས།
རུྒྱད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་
དནི་རེ་དན་གི་མཚོན་རགས་སུ་རིན་ཆེན་
གཉིས་ལས་གུབ་པའི་འཁོར་ལོ་རྡརོ་དལི་
གིས་བརྒྱན་པའི་དན་རནེ་འབུལ་ལམ་ཞུས།	
རུྒྱད་ཟུར་ཐུན་མོང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་
དནི་རསེ་དན་གི་མཚོན་རགས་སུ་རིན་ཆེན་

གཉསི་པ་ལས་གུབ་པའི་ཚེ་བུམ་རྒྱལ་བ་ཚེ་
དཔག་མེད་ཀི་སྣང་བརྙན་གིས་བརྒྱན་པའི་
དན་རནེ་འབུལ་ལམ་ཞུས།

ད་ེརེས་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་པ་ོཆེ་ཐུབ་
བསན་བསན་འཛིན་མཆོག་གིས་མཛད་སྒ་ོ
ང་ོསྤདོ་གནང་རསེ།	 དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེ
རསེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་རུྒྱད་ཀི་ཊཱིཀའི་

གསང་སྔགས་མཁས་པའི་བགོ་གླངེ་ཆེན་
མོ་དབུ་འབྱདེ་གནང་།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་

སླབོ་སྩལ།	
མཐར་གྲྭ་ཚང་གི་བ་ླམ་དབུ་མཛད་བླ་ོབཟང་
མཁས་གུབ་མཆོག་གིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་འབྲལེ་མཛད་སྒ་ོ
གལོ་ཡོད་པ་བཅས།	།	
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཀ་ོརི་ཡ་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙངི་པའོ་ི
ཆོས་འབྲལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ།	
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
ཀོ་རི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཁག་གཅིག་
གིས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་
ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་ས་ེ
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༤	ནས་	༦	
བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་མགོན་པ་ོགང་
ཉིད་མཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཤེས་རབ་སྙངི་པའོི་ཆོས་
འབྲལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་འདགུ		
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཐོག་ཀོ་རི་ཡ་དད་ལྡན་པ་ཚོས་མགོན་པ་ོ
གང་ཉདི་སྤསོ་སྣསེ་སྔནོ་བསུས་ཏ་ེཐགེ་ཆེན་
ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཞུགས་ཁིར་
༸ཞབས་སོར་འཁདོ་རསེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་དརེ་འདསུ་ཀོ་རི་ཡ་དད་ལྡན་
ཆོས་ཞུ་བ་མི་གངས་	 ༧༥༠	 ལགྷ་གཙོ་བརོ་
གུར་བའ།ི		རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར།		ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུ་ཁག་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་གངས་	 ༡༩༡༠	
དང་།	 གཉུག་མར་གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུ
ལགྷས་པའི་རང་རིགས་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་གངས་	
༣༣༦༩	 བཅས་ཁྱནོ་བསྡམོས་མི་གངས་	
༦༠༠༠	 བརྒལ་བར་ཐགོ་མར་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་སིྤ་བཤད་ཕྲན་བུ་ཞུས་པ་
ཡིན་ན།	སྔནོ་ལ་དཔརེ་ན་ད་ིབ་གཅིག་ན།ི	ད་
ལ་ྟང་ཚོ་དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་སླབེས་ཡོད།	
དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོཕིན་ཡོད།	 ཆོས་
ཀིས་མི་ལ་ཕན་ཐགོས་གང་ཡོད།	 ཆོས་ཟརེ་
བ་ད་ེསྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ན་ད་ེ
ཙམ་ཧ་ལས་རུྒྱ་མེད།	འ་ོན་ད་ཆ་དསུ་རབས་	
༢༡	ནང་འདརི་ཆོས་ཀི་འབྲལེ་བ་གང་འདགུ		
ཅསེ་ད་ིབ་དང་པ་ོའད་ིཕལ་ཆེར་སླབེ་ཀི་རེད།
འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་ཆོས་ལུགས་མི་འད་བ་
མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མས་བྱམས་བརྩ་ེ
དགསོ་པ་ད་ེབསབླ་བྱ་གཙོ་བ་ོརེད།	 བྱམས་
པ་དང་བརྩེ་བ་ཞེས་པའི་བསབླ་བྱ་འདི་མིའི་
ལནྷ་སྐསེ་རང་བཞིན་ཡིན་པ་མ་ཟད།	དགསོ་
མཁ་ོཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	ད་ེའདའ་ི
བྱམས་བརྩ་ེསྤལེ་བར་ལ་ྟགུབ་འད་མིན་ཡོང་
བཞིན་ཡོད།	 རིགས་གཅིག་གིས་འཇིན་རནེ་
བཀདོ་པ་པ་ོདཀནོ་མཆོག་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིབཤད་
ནས་སྣདོ་བཅུད་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གིས་
བཀདོ་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་དཀནོ་མཆོག་
གིས་བསབླ་བྱ་གཙོ་བ་ོན།ི	བྱམས་བརྩ་ེགསུང་
གི་ཡོད་སབས་བྱམས་བརྩ་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
དཀོན་མཆོག་ནི་བརྩེ་བའི་བདག་ཉདི་རེད།	
ང་ཚོ་ཚང་མ་བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་དཀོན་
མཆོག་གི་སས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ་
འཛམ་གླིང་འདིའི་སངེ་མི་དངུ་ཕུར་དུག་ཅུ་
བདནུ་ཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་གང་
ལྟར་དཀོན་མཆོག་གཅིག་གི་སས་ཆགས་
སབས།	ང་ཚོ་ཚང་མ་སྤུན་མཆེད་ནང་བཞིན་

རེད།	 ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་བརྩ་ེབ་བྱདེ་དགསོ།	
ང་ཚོའི་ཡབ་ལ་ྟབུ་དཀནོ་མཆོག་ཆགས་ཡོད།	
ང་ཚོ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གཅིག་གི་སས་
གཅིག་གུར་ཡིན་པར་བརནེ།	 ང་ཚོས་ནང་
ཁུལ་འཁུག་པ་བརྒྱབ་ནས་ཕན་ཚུན་གསོད་
རེས་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཤིན་ཏུ་མི་འསོ་པ་རེད།	
དཔརེ་ན།	 	 ཁིྱམ་ཚང་གཅིག་པ་ནང་ཁུལ་
གསོད་རེས་བྱས་ན་འཇིག་རནེ་ཕལ་པའི་
ཁདོ་དའུང་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་པརོ་བརིྩ་རུྒྱ་
རེད།	 	 དརེ་བརནེ་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོ
གཅིག་གི་སས་ཡིན་བསམ་པའི་འད་ུཤེས་ད་ེ
ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་འདགུ	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་
པ་པ་ོམི་འདདོ་མཁན་གི་ཆོས་ན་ིརྒྱ་གར་ནང་
ཕལ་ཆེར་ལོ་སུམ་སངོ་ཙམ་གི་གངོ་ནས་ཆོས་
བརུྒྱད་མང་པ་ོཞིག་བུྱང་ཡོད།	 ཐགོ་མར་
ཕལ་ཆེར་གངས་ཅན་པ་རེད།	མུ་སགེས་པའ་ི
གཞུང་ནང་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོདཀོན་
མཆོག་གི་སདྐ་ཆ་མེད་པ་དང་།	 དཔརེ་ན་
སིྤ་གཙོ་བ་ོཟརེ་བ་རེད།	 	 འཇིག་རནེ་གི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་བྱེད་པ་ོཡིན་པ་དང་།	
དའེི་རང་བཞིན་རག་པ་ཡིན་པར་འདདོ།		
རིགས་ཁ་ཤས་ཀིས་དབང་ཕུག་ཟརེ་གི་ཡོད་
པ་རེད།	 རག་པ་རང་བུྱང་གི་སྐསེ་བུ་ཟརེ་བ་
ཞིག་བཤད་ནས་གང་ལརྟ་ལ་ྟགུབ་མི་འད་བ་
ཡོད།	 ད་ེརསེ་གཅརེ་བུ་པ་རེད།	 གཅརེ་བུ་
པས་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོམི་འདདོ་པ་རེད།	
ད་ེནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བུྱང་བ་རེད།	
སངས་རྒྱས་པས་ཀང་འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོ
མི་འདདོ་པ་རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས།	
བདག་ཉདི་བདག་གི་མགནོ་ཡིན།	 ཞསེ་སོ་
སོའ་ིམགནོ་ད་ེསོ་སོ་རེད།	 ད་ེལརྟ་ཡིན་པའ་ི
རུྒྱ་མཚན་ན།ི	 སོ་སོས་ཡག་པ་ོབྱས་ན།	 སོ་
སོར་ཡག་པ་ོཡོང་བ་དང་།	 རང་གིས་གཞན་
ལ་གནདོ་པ་དང་འཚེ་བ་སོགས་སྡུག་པ་ོབྱས་
པ་ཡིན་ན་རྣམ་སྨིན་རང་ཉིད་ཀིས་མོང་
དགསོ་པ་གསུངས།	 དརེ་བརནེ་སོ་སོའ་ིབད་ེ
སྡུག་གི་རུྒྱ་རྐནེ་ལ་ྟབུ་གཙོ་བ་ོན་ིསོ་སོ་རང་ལ་
ཐུག་ཡོད།	 ཅསེ་བདག་ཉདི་བདག་གི་མགནོ་
གསུངས་པ་རེད།	 	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོ
མི་འདདོ་མཁན་གཅརེ་བུ་པ་དང་།	 གངས་
ཅན་ལ་ྷམེད་པའང་ཕལ་ཆེར་གཅིག་པ་མིན་
ནམ།	 གང་ལརྟ་གཞན་ལ་འཚེ་བ་བྱས་ན་
རང་ལ་སྡགུ་བསལྔ་ཡོང་གི་རེད།	 གཞན་ལ་
ཕན་བཏགས་ནས་རང་ལ་བད་ེབ་ཡོང་གི་
རེད།	 ཅསེ་བད་ེསྡགུ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིརུྒྱ་དང་
འབྲས་བུའི་འག་ོསངས་བྱས་ནས་རུྒྱ་འབྲས་
དང་འབྲལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་
ཡོང་སབྐས་རུྒྱ་གཞལ་ལ་ཕན་བཏགས་ནས་
ཕན་པའ་ིརང་བཞིན་བྱས་པ་ཡིན་ན།	 དའེ་ི
འབྲས་བུར་རང་ལ་བད་ེསིྐད་ཡོང་གི་རེད།	
རུྒྱ་གཞན་ལ་གནདོ་པའི་ལས་ད་ེའད་བྱས་པ་
ཡིན་ན།	 རང་ལ་སྡགུ་བསལྔ་ཡོང་གི་རེད།	
ཅསེ་ལས་འབྲས་ཀི་སདྐ་ཆ་བཤད་ཀི་འདགུ	

རྒྱ་གར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་བཤད་
ཀི་ཡོད།	 སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་ཡོང་བའ་ིརུྒྱ་མཚན་
ཕུང་པ་ོལས་དནོ་གཞན་པའི་བདག་ཡོད་པ་
རེད།	ཅསེ་ཕུང་པ་ོན་ིམི་ཚེ་གཅིག་གི་སྐ་ེའཆི་
བྱས་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ཕུང་པ་ོལས་

དནོ་གཞན་པའ་ིབདག་ན་ིཐགོ་མ་དང་མཐའ་
མ་ཡོད་མ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཕུང་པ་ོལས་
དནོ་གཞན་པའི་བདག་གིས་སྐ་ེབ་གསར་པ་
གསར་པ་བངླས་པ་ཡིན་སབས།	 རག་གཅིག་
རང་དབང་མེད་པའ་ིབདག་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིཕུང་
པ་ོལས་དནོ་གཞན་པའི་བདག་ནི་ཕུང་པ་ོསྐ་ེ
འཆི་བྱས་པ་ནང་བཞིན་བྱེད་ཀི་མེད་པར་
བརནེ་རག་པ།	ད་ེནས་ཕུང་པ་ོན་ིད་ུམའ་ིརང་
བཞིན་རེད།	 བདག་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིགཅིག་པ།ོ	
གླ་ོབུར་གི་རུྒྱ་རྐེན་གིས་བྱས་པ་མིན་སབས།	
རག་གཅིག་རང་དབང་བ་ཟརེ་རུྒྱ་ཞིག་ཤོད་
ཀི་འདགུ	དའེ་ིཐགོ་ནས་སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་བཤད་ཀི་
ཡོད།	 ད་ེལ་བད་ེསྡགུ་ཇི་ལརྟ་ཡོང་བ་ཟརེ་རུྒྱ་
ན་ིསོ་སོའི་ལས་བཟང་པ་ོབསགས་ན་བད་ེབ་
ཡོང་རུྒྱ་དང་།	 ལས་ངན་པ་བསགས་ན་སྡགུ་
བསལྔ་ཡོང་རུྒྱ་ཟརེ་རུྒྱ་ཞིག་རྒྱ་གར་གི་འཇིག་
རནེ་བཀོད་པ་པ་ོམི་འདདོ་མཁན་གི་ཆོས་
བརུྒྱད་ཀིས་འད་ིལརྟ་བཤད་ཡོང་གི་ཡོད།
སངས་རྒྱས་པའ་ིགཞུང་དའེང་དའེ་ིགས་ཤིག་
ཆགས་ཡོད།	 མད་ོདནོ་སྙངི་པ་ོད་ིབ་དང་
པ་ོའདི་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་
པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་ཤ་སག་རེད།	 འབུ་
སིན་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཉནེ་ཁ་ལ་ྟབུ་ཞིག་སླབེ་
པ་ཡིན་ན།	 ད་ེལས་གཡོལ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་
བྱདེ་ཀི་རེད།	 སབྐས་རེ་རང་ལ་གནདོ་
དགོས་ཀིས་ཤི་རུན་བཏབ་པ་ད་ེའདང་བྱདེ་
ཀི་འདགུ	 ད་ེན་ིསྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་པས་
བྱས་པ་ཡིན་སབས་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་
དང་བད་ེབ་འདདོ་པ་ན་ིརུྒྱན་མཚན་སུྒབ་བྱདེ་
ད་ུབཀོད་མི་དགོས་པར་ཚང་མར་རང་གི་
ངང་གིས་ཡོང་བཞིན་འདགུ	 སངས་རྒྱས་
པའ་ིཆོས་ཀི་འག་ོསངས་ན།ི	 སེམས་ལ་བཟ་ོ
བཅསོ་རྒྱག་རུྒྱ་ཞིག་དང་།	 ད་ེཡང་བད་ེསྡགུ་
ཟརེ་རུྒྱ་འདི་ལ་ལུས་ཀི་བད་ེསྡུག་ཅིག་ཡོད་
པ་རེད།	 ལུས་ཀི་བད་ེསྡགུ་ལ་སེམས་མེད་
ན་བམེ་པ་ོབྱས་ནས་བསདྡ་རུྒྱ་རེད།	 དརེ་ན་
བད་ེསྡགུ་གི་ཚོར་བ་ཡོང་རུྒྱ་མི་འདགུ	 གང་
ལྟར་བད་ེསྡུག་གི་ཚོར་བ་ཚང་མ་ཤེས་པའི་
སངེ་ནས་ཡོང་བཞིན་འདགུ	 ང་ཚོའ་ིམངནོ་

པ་ཀུན་བཏུས་ནང་སེམས་དང་སེམས་བུྱང་
གཉསི་ཕ་ེནས་སེམས་ལ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་
དུག	 སེམས་བུྱང་ཀུན་འག་ོལ།ྔ	 ཡུལ་ངསེ་
ལ།ྔ	དག་ེབ་བཅུ་གཅིག	རྩ་ཉནོ་དུག	ཉ་ེཉནོ་
ཉ་ིཤུ།	 གཞན་འགུར་བཞི་བཅས་ཀུན་བཏུས་

ནང་ད་ེལརྟ་གསུངས་འདགུ	མངནོ་པ་མཛོད་
ལས་གསུང་གི་ཡོད་ཀང་མངནོ་པ་གངོ་འགོ་
གཉསི་བཤད་པའ་ིནང་ནས་མངནོ་པ་གངོ་མ་
འད་ིརླབས་ཆེ་བ་ལ་ྟབུ་འདགུ		ད་ེབཞིན་ཚོར་
བ།	འད་ུཤེས།	འད་ུབྱདེ།	སེམས་པ།	ཡིད་
ལ་བྱདེ་པ།	 རེགས་པ་ཟརེ་རུྒྱ་འདསི་སོ་སོ་
ཀུན་གི་འཁརོ་ད་ུའག་ོཕིར་ཀུན་འག་ོཞསེ་བྱ་
བའ།ོ	 ཞསེ་ཀུན་འག་ོལ་ྔཟརེ་རུྒྱ་འདའི་ིཐགོ་
ནས་བད་ེསྡུག་གི་ཚོར་བ་འདི་སླབེ་ཡོང་གི་
འདགུ	 བད་ེསྡགུ་གི་ཚོར་བ་འད་ིལརྟ་བཤད་
ཡོང་གི་འདགུ	
གང་ལརྟ་བསྡ་ེསྡགུ་བཤད་དསུ་ཤེས་པའ་ིསངེ་
འག་ོབཞིན་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་དངསོ་པ་ོཁ་ོ
ནའི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་མཁན་ཤེས་
པ་ཟརེ་རུྒྱ་འད་ིལ་ད་ོསྣང་གང་ཡང་མེད་པའི་
བཟ་ོའད་བ་ོའདི་མ་འདང་པའི་གནས་ཚུལ་
རེད།	 	 དརེ་བརནེ་སིྤར་འཇིག་རནེ་བཀདོ་
པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀིས་སྨནོ་
ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་ལ་ྟབུ་གཅིག་པ་ོམ་གཏགོས་ནང་
གི་ཤེས་པའི་སངེ་ནས་བད་ེསྡུག་ཡོང་རུྒྱ་ཟརེ་
བ་ད་ེཚོའ་ིགས་ལ་འགལེ་བཤད་གང་ཡང་མི་
འདགུ	 སངས་རྒྱས་པའ་ིགཞུང་ནང་སེམས་
རགོས་པ་རགོས་མེད་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་རུྒྱ་དང་།	
ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་རུྒྱ།	
སེམས་དང་སེམས་བུྱང་གི་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་རུྒྱ་
ད་ེཚོའ་ིགས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ
ཐནོ་ས་འད་ིདཔ་ེཆའི་ནང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་
ཀང་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་
ཞིག་རེད།	ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་འད་ིལརྟ་རདོ་
ཀི་ཡོད།	 ཆོས་ཕགོས་ཀི་གཞུང་ནས་ཐནོ་པ་
ད་ེཚོའི་གས་ཆོས་ཀི་སྡ་ེཚན་ནང་མ་བཞག་
པར་ཤེས་ཡོན་གི་སྡ་ེཚན་ནང་བཞག་དགསོ།	
གང་ལྟར་བད་ེསྡུག་ཟརེ་བའི་བད་ེབ་འདདོ་
པ་དང་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་རང་གི་ངང་
གིས་ཡོད་པ་ཡིན་སབས།	 བད་ེསྡགུ་ཟརེ་རུྒྱ་
འད་ིརུྒྱ་དང་རྐནེ་ག་འདའི་ཐགོ་ནས་ཡོང་གི་
འདགུ་རྩད་གཅོད་བྱས་ནས་སྡུག་བསྔལ་མི་
འདདོ་པ་ཡིན་ན།		སྡགུ་བསལྔ་གི་རུྒྱ་ད་ེརྩད་
བཅད་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་རུྒྱ་ད་ེགང་རེད་

འདགུ		ད་ེའགགོ་ཐབས་བྱདེ་རུྒྱ་འདགུ་གམ་
མི་འདགུ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།		
བད་ེབ་འདདོ་པ་ཡིན་སབས།	 བད་ེབའ་ིརུྒྱ་ག་
འད་རེད་འདགུ	 བད་ེབའ་ིརུྒྱ་གངོ་ནས་གངོ་
ད་ུསྤལེ་དགསོ་འདགུ	བསམ་པའ་ིཀུན་སླངོ་སྐ་ེ
རུྒྱ་རེད།		དཔརེ་ན།	ཤིང་ཏགོ་ལ་ྟབུར་མཚོན་
ན།	 འབྲས་བུ་ཤིང་ཏགོ་འད་ིང་ཚོ་འདདོ་
ཀི་ཡོད་པར་བརནེ་དའེི ་རུྒྱ་ས་བནོ་དང་།	
ས་བནོ་ད་ེཉརེ་ལེན་གི་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 ས་
བནོ་ད་ེབཏབ་ནས་རླན་དང་དདོ་སོགས་མང་
པ་ོཞིག་གིས་རྐེན་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཉརེ་
ལེན་གི་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཙམ་གི་མི་ཆོག་པར་རྐནེ་
མང་པ་ོཞིག་འཛོམས་པའི་འགོ་ནས་སྡངོ་པ་ོ
ཡར་འཚར་ལོངས་བྱས་ནས་མཐར་འབྲས་
བུ་ལོངས་སྤདོ་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད།
ད་ེལྟར་ཤེས་པའི་སངེ་ནས་ཡོང་བཞིན་པའི་
བད་ེསྡུག་ད་ེརུྒྱ་དང་རྐནེ་ལ་བརནེ་ནས་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་སབས།	 སིྤར་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མས་དད་པ་གལ་ཆེན་པ་ོགསུང་
གི་ཡོད་པ་རེད།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིགཞུང་
གིས་དད་པ་ཁ་ོན་མིན་པར་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་
འབྱདེ་ཀི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་པ་བྱས་ནས་
རུྒྱ་དང་རྐེན་ཟརེ་རུྒྱ་ད་ེཚོའི་གས་དཔྱད་པ་
བྱས་ནས་འག་ོརུྒྱ་ཞིག་ཡོང་གི་འདགུ	 དརེ་
བརནེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་
ཉདི་ཀིས་འད་ིལརྟ་གསུང་པ་རེད།
དགེ་སླངོ ་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས།	
།བསགེས་བཅད་བརྡར་བའ་ིགསེར་བཞིན་ད།ུ	
།ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ།	 །བངླ་
བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན།	།
ཞསེ་གསུངས་ཡོད།	 འད་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པ་རེད་འདགུ	བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས།	ངས་
བཤད་པའ་ིཆོས་འད་ིལ་དག་ེསླངོ་དང་མཁས་
དབང་ཚོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་
རེད་ཅེས་དད་པ་བྱས་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱདེ་
དགསོ་མ་རེད།	 བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་
གསུང་པ་ད་ེལ་ཁྱདེ་རང་ཙོས་བརག་དཔྱད་
བྱསོ།	 བརག་དཔྱད་དང་ཚོད་ལ་ྟབྱས་པའ་ི
ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚུར་
ལག་ཏུ་བངླ་།	 གལ་ཏ་ེད་ེཙམ་གི་དགསོ་པ་
གང་ཡང་མ་མཐོང་ཚེ་ཁས་ལེན་བྱེད་མི་
དགསོ།	 ཞསེ་པ་འདསི་སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་
འད་ིཉདི་ན་ིསནོ་པ་འད་འདའི་ནང་ནས་ཕལ་
ཆེར་མི་འད་བ་རེད་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	
ཐངེས་འདའི་ིཆོས་འབྲལེ་བདོ་སདྐ།	 རྒྱ་སདྐ་
དང།	ཨིན་ཇི།	ཀ་ོརི་ཡ།	ཉ་ིཧངོ་།	ཧནི་རྡ།ི	
འཇར་མན།		ཨུ་ར་ུསུ།	 སོག་པ།ོ		ལྦ་ེཏ་ི
ནམ་	ཨི་ཊ་ལི་བཅས་ཀི་སདྐ་ཡིག་མི་འད་བ་
བཅུ་གཅིག་ནང་གསུང་སུྒར་ཞུས་འདགུ་པ་
མ་ཟད།	 ད་ལམ་ཐགོ་ནས་ཐད་ཀར་གསན་
གཟིགས་ཐུབ་རུྒྱའི་མཐུན་རྐེན་ཡང་བསུྐན་
འདགུ་པ་བཅས།	།


